
Abstrakt  
Tato rigorózní práce je zaměřena na problematiku úpadkového práva upravenou zákonem č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Práce obsahuje celkové 

zhodnocení právní úpravy insolvenčního zákona a judikatury soudů, která určité nastalé situace 

zpřesňuje tam, kde insolvenční zákon není svým obsahem konkrétní a zcela jasný.  

Práce je složena celkem z osmi kapitol, z nichž první je úvodní, kde jsou naznačeny cíle a 

přístupy k samotnému tématu a poslední, tedy osmá kapitola pak shrnuje výsledky a závěry 

práce s uvedením legislativních změn, které jsou v procesu schvalování a návrhů na možné 

změny úpadkového práva. V rámci kapitoly první je též stručně popsán historický vývoj 

insolvenčního řízení, a dále je zde uvedena současná právní úprava dotýkající se úpadkového 

práva.  

Druhá kapitola popisuje obecné informace o samotném insolvenčním řízení, kde jsou uvedeny 

především účinky, které jsou s jeho zahájením spojeny, zásady insolvenčního práva a rozbor 

pojmu „úpadek“. Samotné způsoby řešení úpadku jsou v obecné rovině řešeny kapitolou třetí, 

v níž jsou vyjmenovány a jejichž podrobný popis obsahují následující kapitoly rigorózní práce. 

Kapitola čtvrtá se zabývá likvidačním způsobem řešení úpadku – konkursem. Tento způsob je 

využitelný jak pro fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatele, tak pro osoby právnické. Slovo 

konkurs pochází z latinského concursus creditorum, neboli sběh věřitelů. Konkurs lze 

charakterizovat jako způsob řešení úpadku, při němž je zpeněžen veškerý majetek ve vlastnictví 

dlužníka a výtěžek z tohoto prodeje je následně rozdělen mezi věřitele. 

Oddlužení je oproti konkursu sanačním způsobem řešení úpadku, který byl primárně zavedením 

tohoto institutu určen pro fyzické osoby, avšak s účinností novely č. se nehodnotí povaha osoby 

dlužníka, avšak povaha jeho dluhů. O povolení oddlužení může požádat s účinností této novely, 

tedy od 1. 1. 2014, i fyzická osoba podnikatel, pokud jeho dluhy nevznikly z podnikání – ani 

tato skutečnost však bez dalšího neznamená, že oddlužení pro takovou osobu není přípustné. 

Tento institut je podrobněji rozebrán v kapitole páté této práce. 

O dalším sanačním způsobu řešení úpadku (či hrozícího úpadku) – reorganizaci – pojednává 

kapitola šestá této rigorózní práce. Tento způsob řešení úpadku byl zaveden v České republice 

účinností insolvenčního zákona – tj. od 1. 1. 2008, přičemž inspirací byla americká právní 

úprava tohoto institutu - modifikován byl dle evropské úpravy (především německé a 

rakouské).  



Stručně jsou v rámci této rigorózní práce v kapitole sedmé zmíněny specifické úpadky 

finančních institucí, jejichž zjištěný úpadek a následné jeho řešení má zcela odlišný režim.   

 


